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Telefoniczne 
wsparcie 
Katowice. W ostatnim 
roku wolontariusze 
Katolickiego Telefonu 
Zaufania (KTZ) 
przeprowadzili ok. 10 tys. 
rozmów z osobami 
znajdującymi się 
w trudnej sytuacji 
życiowej. Naczelną zasadą 
pracy w całodobowym 
KTZ jest dyskrecja 
i anonimowość. 
Wystarczy zadzwonić pod 
numer tel.: 32 253 05 00.

Dla chórów
Żory. Do 10 lutego można 
zgłaszać chęć uczestnictwa 
w Ogólnopolskim 
Przeglądzie Chórów 
Kościelnych Pieśni Pokutnej 
i Pasyjnej Metropolii 
Górnośląskiej. Odbędzie się 
on 9 kwietnia br. w kościele 
śś. Apostołów Filipa 
i Jakuba. Więcej informacji 
na stronie: 
www.pasyjne.zory.pl
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Tuż po ogłoszeniu 
terminu beatyfikacji 
sługi Bożego Jana 
Pawła II młodzież 
spotkała się na 
dziękczynnym 
czuwaniu w krypcie 
archikatedry  
pw. Chrystusa Króla.

W ieczorem, 14 stycznia, uczestni-
czyło w nim ponad sto osób. Na 

pomysł zorganizowania modlitewnego 
spotkania wpadli stypendyści fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, nierzadko 
studenci związani z duszpasterstwem 
akademickim. Do głównych celów 
fundacji należy wspieranie rozwoju 
kultury i nauki chrześcijańskiej, pod-
noszenie szans edukacyjnych zdolnej 
młodzieży oraz upowszechnianie na-
uczania papieża Jana Pawła II. 

– Uruchomiliśmy SMS-ową akcję 
do przyjaciół i księży, więc jesteśmy 
– mówił Sebastian Pontus, lider kato-

wickich stypendystów. – Czujemy się 
związani z polskim Papieżem duchowo 
i jesteśmy jego żywym pomnikiem. Dla 
naszej wspólnoty najważniejsze są pa-
pieskie słowa „Nie lękajcie się”. 

Obecny na czuwaniu abp Damian 
Zimoń przypomniał młodzieży o swo-
im ostatnim spotkaniu z Janem Paw-
łem II.  – Było to 13 stycznia 2005 r. w 

Rzymie – wspominał. – Dziękowaliśmy 
Ojcu Świętemu za ustanowienie Wy-
działu Teologicznego na Uniwersytecie 
Śląskim. 

Radości z ustalenia terminu 
beatyfikacji Jana Pawła II nie kryli 
także dorośli, którzy modlili się ra-
zem z młodymi w krypcie katedry. 
  Ks. Roman Chromy

Adieu, brutalu!

D la jednych był obskurnym gma-
szyskiem minionej epoki. Dla 

innych stał się perełką tzw. brutali-
stycznego stylu w architekturze. Mo-
dernistyczna hala główna dworca PKP 
wraz z szesnastoma żelbetowymi kieli-
chami legła w gruzach. Na jej miejscu 
stanie nowa, która będzie integralną 
częścią zaprojektowanego na pl. Szew-
czyka centrum handlowo-biznesowe-
go, wraz z  podziemnym dworcem 
autobusowym i parkingiem na 1200 
samochodów. Pod ziemią będzie prze-
biegał również fragment ul. Dworco-
wej. – Aktualnie trwają jeszcze prace 
wyburzeniowe innych pomieszczeń 
dworca – mówi Monika Olejnik- 
-Okuniewska z biura prasowego firmy 
Neinver. – Od 24 stycznia będzie za-
mknięty plac Szewczyka i wjazd na ten 
teren od strony ul. Słowackiego. Roz-
poczniemy kopanie fundamentów pod 
centrum, nawet na głębokość 30 m. •
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Katowice. 11 stycznia 2011 r. Rozbiórka oddanej do użytku w 1972 r. hali głównej dworca PKP 
trwała zaledwie trzy tygodnie
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Młodzież akademicka podczas czuwania dziękowała za ogłoszenie 
terminu beatyfikacji Jana Pawła II

Akcja stypendystów fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Radosna wiadomość



II
G

o
ść

 N
ie

dz
ie

lN
y

23
 s

ty
cz

ni
a 

20
11

Gość katowicki

Katowice. Ekumeniczne nabo-
żeństwo słowa Bożego w intencji 
dialogu chrześcijańsko-żydow-
skiego w kościele śś. Piotra i Paw-
ła zgromadziło 16 stycznia wielu 
wiernych. Zostało przygotowane 
przez parafię, z  proboszczem 
ks. Pawłem Buchtą, oraz żydow-
sko-chrześcijańską Fundację Or 
Chaim (Światło Życia), z prezesem 
Jarosławem Banysiem. Wzięli 
w  nim udział przedstawiciele 
Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w  Katowicach oraz Kościołów: 
rzymskokatolickiego, prawosław-
nego i ewangelicko-augsburskiego, 
a  także klerycy WŚSD. Mówiąc 
o  genezie Dnia Judaizmu, prze-
wodniczący katowickiej gminy 
żydowskiej Władysław Kac pod-
kreślił wkład Jana Pawła II, dzię-
ki któremu „rozpoczął się dialog, 
otwarcie, empatia”. Wyraził rów-
nież radość z bliskiej beatyfikacji 
„naszego wspólnego przewodni-
ka”. Po  nabożeństwie w  kaplicy 
domu parafialnego odbyła  się 
agapa przygotowana przez gmi-
nę żydowską. Było błogosławień-
stwo chleba, a  także degustacja 
żydowskich potraw. Rabin Katowic 

Jehoszua Ellis wygłosił nauczanie 
Tory. W ramach obchodów Dnia 
Judaizmu w Muzeum Archidiece-
zjalnym w Katowicach do 20 marca 
można obejrzeć wystawę fotogra-
fii Jacka Lidwina pt. „Cmentarze 
żydowskie”.

Adres redakcji:
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
Telefon (32) 608 76 76 faks (32) 251 50 21
Redagują: ks. Roman Chromy – dyrektor 
oddziału, Anna Burda-Szostek, 
Aleksandra Pietryga

katowice@goscniedzielny.pl

Młodzież adorowała Nowonarodzonego

Panewniki. Ministranci w stro-
jach liturgicznych wraz ze swo-
imi duszpasterzami, kandydaci 
do bierzmowania, młodzież z całej 
archidiecezji, a także parafianie 
przybyli 16 stycznia do bazyliki 
św. Ludwika Króla u panewnic-
kich franciszkanów. Spotka-
niu przy jednej z  największych 
w Europie szopek przewodniczył 
sekretarz metropolity katowickie-

go abp. Damiana Zimonia ks. Bar-
tłomiej Kuźnik. – W Kościele gro-
madzimy się wokół pasterza jako 
wspólnota dobrych ludzi – mówił. 
– Razem stajemy się dużo silniejsi 
i szatan nie ma do nas przystępu. 
W okresie bożonarodzeniowym 
przed panewnicką stajenką na ado-
racji tradycyjnie gromadzą się róż-
ne wspólnoty i grupy. 

Na kolędowanie do Panewnik przybyła młodzież z całej 
archidiecezji katowickiej

Laury wręczone
Zabrze. W Domu Muzyki i Tań-
ca 15 stycznia osobom ze świata 
polityki, gospodarki, mediów, 
nauki, kultury i sztuki wręczo-
no Diamentowe, Kryształowe, 
Platynowe i Złote Laury Umiejęt-
ności i Kompetencji. W tym roku 
Śląski Wawrzyn – najw yższa 
odznaka – przypadła Krzyszto-
fowi Zanussiemu, w ybitnemu 
polskiemu reżyserowi i scena-
rzyście. Platynowy Laur w kate-
gorii „pro publico bono” odebrali 

m.in. dziennikarz Kamil Dur-
czok i Maria Pańczyk-Poździej, 
propagatorka kultury śląskiej, 
senator RP. Kapituła Laurów 
wyróżniła aż trzy firmy społecz-
nie odpowiedzialne, w tym Bank 
Spółdzielczy z Jastrzębia-Zdroju. 
Złotymi Laurami Umiejętności 
i Kompetencji obdarowano dwa-
dzieścia cztery podmioty. Regio-
nalna Izba Gospodarcza w Kato-
wicach przyznała nagrody po raz 
dziewiętnasty.

Reżyser Krzysztof Zanussi otrzymał Diamentowy Laur 
Umiejętności i Kompetencji

Bal w kręgu biblijnym
Chwałowice. Tuż przed feria-
mi zimowymi w  parafii pw. św. 
Teresy od  Dzieciątka Jezus nie-
typowo podsumowano Msze św. 
roratnie, poświęcone czytaniu 
słowa Bożego w rodzinnych krę-
gach biblijnych. Około pięćdzie-
sięciorga dzieci, które regularnie 
uczęszczały na Roraty, bawiło się 
na „balu proroków” wraz z Roma-
nem Brandstaetterem. W znanego 
pisarza i miłośnika Pisma Święte-
go wcielił się Patryk Strojewski, 
student V roku teologii na Wydzia-
le Teologicznym UŚ w Katowicach. 

Najmłodsi, z  pomocą rodziców, 
poprzebierali się w różne posta-
ci z  Pisma Świętego. Na  balu 
nie zabrakło starotestamentalnych 
bohaterów, np. Eliasza i Izajasza, 
oraz Świętej Rodziny, św. Jana 
Chrzciciela, Salome czy  Mędr-
ców ze Wschodu. Ks. prob. Teodor 
Suchoń podkreślił, że podsumo-
wanie Rorat w  czasie wspólnej 
zabawy integruje z parafią nie tyl-
ko dzieci, ale również rodziców. 
Specjalnością kulinarną balu, 
na  życzenie dzieci, była pizza 
domowej roboty i… coca-cola.

Uczestnicy 
zabawy tańczyli 
w rytmie 
roratnich 
piosenek, 
przygotowanych 
przez redakcję 
„Małego Gościa 
Niedzielnego”
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XIV Dzień Judaizmu

Centralne nabożeństwo eku-
meniczne odbędzie się w nie-

dzielę 23 stycznia o 17.00 w kościele 
ewangelicko-augsburskim w Żo-
rach, przy ul. Osińskiej, a nie jak 
podałem w katowickiej katedrze 
ewangelicko-augsburskiej przy ul. 
Warszawskiej.

Ks. Roman Chromy

Sprostowanie
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Międzywyznaniowa akcja pomocy Afryce

Ekumenizm w działaniu
Trudno przyjąć 
Ewangelię, gdy 
brzuchy burczą 
z głodu. Zanim 
powiemy Afrykanom 
o Chrystusie, dajmy 
im wpierw jeść 
– mówią twórcy 
projektu.

D awniej nie  przyszłoby im 
do głowy, że kiedyś znajdą się 

w Afryce, i to w jednej z najbied-
niejszych jej części. – Jeśli dzieło 
jest Boże, a człowiek odpowiada 
pozytywnie, to Pan Bóg zatrosz-
czy się o wszystko. Zdrowie, zdol-
ności, osoby, a nawet o pieniądze – 
mówią Iwona i Jacek Nawrotowie. 

Ona, żywiołowa i spontaniczna 
nauczycielka przedmiotów arty-
stycznych; on spokojny i zrówno-
ważony informatyk. Od czterech lat 
są koordynatorami projektu Misja 
Serca i Ewangelii, który sami stwo-
rzyli na rzecz mieszkańców Burki-
na Faso, ubogiego regionu Afryki. 
– Wszystko zaczęło się od spotka-
nia z etnografem i podróżnikiem 
Lucjanem Buchalikiem w szkole, 
w której pracuję – opowiada Iwona. 
– Trwała kwesta pod patronatem 
UNICEF-u, a ja podeszłam do nie-
go i zapytałam, czy te pieniądze, 
które z takim trudem zebraliśmy 
wraz z dziećmi, mają szansę trafić 
w centrum największej biedy i naj-
ważniejszych potrzeb.

Odpowiedź jest  szczera. 
Nie trafią. Dzieje się tak wskutek 
wszechobecnej korupcji, jaka 
panuje w Afryce. Jedyna realna 
pomoc może dotrzeć przez misje 

chrześcijańskie. – To  było jak 
impuls dla mnie – mówi Iwona. 
– Czułam, że Pan Bóg czegoś ode 
mnie oczekuje, a  jednocześnie 
nie wiedziałam, w jakim zakresie 
i jakie są moje możliwości. 

Przekroczyć bariery
Zw racają  się o  pomoc 

do ks. Grzegorza Giemzy, dyrek-
tora Centrum Misji i Ewangelizacji 
(CME) Kościoła Ewangelicko-Augs-
burskiego, którego są członkami, 
a on pomaga im stworzyć projekt 
w  ramach CME. – Nie  myśleli-
śmy wtedy jeszcze o  wyprawie 
na  Czarny Ląd, ale  działaniach 
na rzecz realnej pomocy – mówią 
Nawrotowie. Towarzyszy im nie-
pewność, czy te projekty są zgodne 
z wolą Bożą. Ale lęki powoli mi-
jają, gdy przychodzą konkretne 
efekty działań. – Bóg pokazy-

wał, że jest z nami i troszczy się 
o to dzieło – uśmiecha się Jacek.

Już po pierwszym nieśmiałym 
apelu pojawia się grupa osób go-
towych zaangażować się w pro-
jekt. Ekipa międzywyznaniowa. 
– Są z nami ewangelicy, katolicy, 
metodyści – wymieniają. – Pan 
Bóg jest ponad podziałami.

Rodzą  się nowe pomysły. Ze-
spół podejmuje konkretne zadania. 
Znajdują się ludzie gotowi pomóc, 
wesprzeć inicjatywę swoją pracą 
czy środkami finansowymi. Pierw-
sze projekty są realizowane. – Kiedy 
udało się sfinansować utworzenie 
zakładu krawieckiego w  wiosce 
Namsiguya, razem z zakupem ma-
szyn i kolektora słonecznego (źródła 
energii), zdecydowaliśmy, że trzeba 
udać się na miejsce i osobiście spraw-
dzić, jak zostały wykorzystane 
te środki – opowiada Iwona.

To pierwsza wyprawa ekipy. 
I  początek przyjaźni z  miesz-
kańcami Afryki. – To wspaniali 
ludzie – uśmiechają się Nawroto-
wie. – Na miejscu mieliśmy okazję 
przekonać się o rzeczywistym wy-
miarze biedy. Mimo tego Afrykań-
czycy są radośni i wdzięczni. 

Bóg i pająki
Projekt rozwija się. Wciąż 

pojawiają  się nowe osoby, gru-
py, które chcą pomóc. – Bóg tym 
wszystkim kieruje– mówi Iwo-
na. – Jesteśmy nieustannie pod 
Jego ochroną. Potrafiłam nawet 
zmierzyć się z własną fobią przed 
pająkami – dodaje z uśmiechem. 
– Bożej opieki doświadczyliśmy 
szczególnie podczas trzech wy-
praw do  Afryki – opowiada Ja-
cek. – Nikt z ekipy nie zachorował, 
nie zostaliśmy oszukani, nie zginął 
nam bagaż, a to podobno dzieje się 
często. Z Bożą pomocą znajdują się 
pieniądze na wyjazdy do Afryki, 
choć głównie finansujemy je z wła-
snych zasobów.

Z  inicjaty w y Misji Serca 
i  Ewangelii w  Burkina Faso po-
wstaje Rada Afrykańska – grupa 
koordynująca potrzeby miesz-
kańców i  działania pomocowe. 
Tu  podziały jeszcze widoczniej 
są przekraczane. Zespół tworzą 
chrześcijanie i  muzułmanie. – 
Jest nawet kobieta chrześcijanka 
– mówi się Iwona. – To wymagało 
wielkiego samozaparcia ze strony 
muzułmańskich mężczyzn – śmie-
je się Jacek. – Obecność na miejscu 
takiej grupy gwarantuje, że nasze 
działania trafiają w konkret. Teraz 
jednym z najważniejszych zadań 
jest  budowa studni. Wierzymy, 
że z Bożą pomocą uda się je zreali-
zować.  Aleksandra Pietryga

Październik 2010. Iwona Nawrot z afrykańskimi dziećmi w nowo 
powstającej szkole „B” w Pobe-Mengao
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Gość katowicki

P ytania natury teologicznej 
i filozoficznej towarzyszą 
dorastaniu młodego czło-
wieka, uważają katecheci 

i pedagodzy. Nic dziwnego, że od-
powiedzi na nie poszukują w słowie 
Bożym i teologicznych tekstach. 

Wizytator w szoku
Dzień pierwszy. 12 stycznia. 

Katowice. Zimno, plucha, brr... Ma-
luchom to nie przeszkadza. Dzielnie 
zmierzają do salki przy katedralnym 
probostwie. Tam za chwilę wyka-
żą się wiedzą z treści Ewangelii wg 
św. Marka. To XVI edycja Konkursu 
Biblijnego dla szkół podstawowych. 
Hasło „Odwagi, Ja Jestem, nie bójcie 
się”. – Do konkursu przygotowywa-
łem się kilka miesięcy – mówi To-
masz Wikarek z Piekar Śl. – Uczyła 
mnie mama. Czytałem Ewangelię, 

a potem dodatkowo „Słownik wie-
dzy biblijnej”.

Kilka miesięcy ślęczenia nad tek-
stami Pisma Świętego to dla ruchli-

wego piątoklasisty nie lada wyczyn. 
Tym bardziej, że oprócz samodziel-
nej pracy w domu, przygotowania 
obejmowały spotkania z kateche-

tami. Często kilka razy w tygodniu 
i po lekcjach, kiedy zmęczenie moc-
no daje o sobie znać. – Żeby uprzy-
jemnić naukę, siedziałyśmy sobie 
przy herbatce, powtarzając materiał 
– uśmiecha się Renata Janecka, kate-
chetka z Jastrzębia-Zdroju. 

Metoda przyniosła efekty. 
Uczennica tej katechetki, Marta Ja-
necka, została laureatką pierwszego 
miejsca na etapie diecezjalnym. Dru-
gą laureatką tego samego miejsca 
jest Dorota Kumor ze Szkoły Pod-
stawowej w Radostowicach (pow. 
pszczyński). Dziewczynki uzyskały 
taką samą ilość punktów. – Mamy 
w  szkole Kółko Biblijne – mówi 
Irena Kowalik, katechetka z Rado-
stowic. – Tam dzieci chętnie przy-
chodzą i poszerzają swoją wiedzę. 

Drugie i trzecie miejsce zdoby-
ły uczennice ze Skrbeńska (pow. 
wodzisławski) – Monika Przybyła 
i Kinga Lamczyk, które do konkur-
su przygotowywały się pod okiem 
katechetki Marioli Musioł. – Jestem 
w  szoku – powiedział ks.  Jacek 
Błaszczok diecezjalny wizytator 
katechetyczny. – Poziom z  roku 
na rok jest coraz wyższy. 

Teolog w szkolnej ławce
Konkurs biblijny i Olimpiada Teologii Katolickiej. Decyzja 
zrodziła się z pasji. Przygotowanie okazało się rekolekcjami. 

tekst i zdjęcia
Aleksandra Pietryga

apietryga@goscniedzielny.pl

Kondycja katechety

Aleksandra Pietryga: 
Polemizował Ksiądz 
ostatnio z Szymonem 
Hołownią…
Ks.  Marceli Cogiel: 
– Tak. Pan Hołownia, 
podając w  wątpliwość 
sens katechezy w szko-
le i krytykując kateche-
tów, posłużył się niesprawdzonymi, 
niesprawiedliwymi informacjami. 
Nie toczę sporów ze wszystkimi 
sądami tego publicysty. Mogę 
nawet się zgodzić z wieloma z nich. 
Ale  pewnych słów nie  mogłem 
zostawić bez odpowiedzi.

Co najbardziej Księdza 
oburzyło?

– Powtarzana teza, 
że  katecheci są  gorzej 
w ykształconą grupą 
pedagogów od  innych 
nauczycieli. To niepraw-
da. 80 proc. katechetów 
posiada wykształcenie 

magisterskie z przygotowaniem 
pedagogicznym, a ta liczba ciągle 
wzrasta. Jako ekspert z listy mini-
sterialnej, biorący udział w pracach 
komisji ds. awansu zawodowego na-
uczycieli, stwierdzam, że kateche-
ci mają nawet większe spektrum 

możliwości oddziaływań wycho-
wawczych. Szersze wykształcenie 
humanistyczne i  większe pole 
działania. Praca katechety w szko-
le w naturalny sposób przedłużona 
jest na forum parafii, w grupach 
formacyjnych. Dzisiaj, po wprowa-
dzeniu przez panią minister Hall 
tzw. godzin karcianych, wychodzi 
na jaw, jak bardzo jesteśmy do przo-
du wobec innych. Przecież kateche-
ci od dawna pracują z młodzieżą 
poza lekcjami w szkole.

mówił Ksiądz o dyskryminacji 
katechety w szkole.

– Chodziło mi o to, że kateche-
ta, zgodnie z rozporządzeniem mi-
nisterialnym (z 1992 r.), nie może 
pełnić funkcji wychowawcy klasy. 
Jeśli są przypadki, że nauczyciel 

religii jest jednak wychowawcą, 
to pełną odpowiedzialność za taką 
decyzję bierze dyrekcja szkoły. 

Patrząc z perspektywy trudno-
ści wychowawczych na lekcjach 
religii, czy nie lepiej byłoby, gdy-
by w programie nauczania była 
również etyka, jako alternatywa 
dla katechezy?

– Oczywiście. Kościół nigdy 
nie postrzegał przedmiotu etyki 
jako konkurencji czy obszaru „za-
właszczania” uczniów. Dobrze, gdy 
młody człowiek ma szersze pole 
wyboru. Myślę, że i ranga kateche-
zy wówczas wzrosłaby. Stałaby się 
przedmiotem fakultatywnym. 
To  mobilizowałoby katechetów 
do większej kreatywności i pracy 
nad sobą. •

Z  ks. Marcelim Coglem, dyrektorem Wydziału 
Katechetycznego Kurii Metropolitalnej 
w Katowicach, rozmawia Aleksandra Pietryga

Laureatkom pierwszych miejsc, Marcie Janeckiej z SP 15 
w Jastrzębiu-Zdroju (z lewej, z katechetką Renatą Janecką) 
i Dorocie Kumor z SP w Radostowicach (z katechetką Ireną 
Kowalik) dyplomy wręczył bp Józef Kupny
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Wyobraźnia Krakowa
Nazajutrz. Jest ich ponad osiem-

dziesięciu. Siedzą w gmachu Wy-
działu Teologicznego Uniwersyte-
tu Śląskiego i piszą o miłosierdziu. 
To diecezjalny finał Olimpiady Teo-
logii Katolickiej (OTK) dla szkół po-
nadgimnazjalnych. – W ubiegłym 
roku organizatorem olimpiady była 
Kuria Metropolitalna w Katowicach, 
tematyka obejmowała zagadnienia 
z  katolickiej nauki społecznej – 
mówi ks. Robert Kaczmarek, die-
cezjalny wizytator katechetyczny. 
– Kraków okazał się miłosierniejszy 
– śmieją się uczestnicy.

Dosłownie. Nie chodzi tu o po-
ziom trudności, ale o treść. Kra-
kowski gospodarz tegorocznego 
finału na  etapie ogólnopolskim 
za temat olimpiady wybrał słowa: 
„Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, 
parafrazę słów Jana Pawła II. – Za-
gadnienia nie były trudne – twier-
dzi Anna Lesiuk ze  Szkoły Mu-
zycznej II st. im. Szymanowskiego 
w Katowicach. – Trzeba było mieć 
jednak sporo czasu na przygoto-
wanie, a tego mi brakuje.

Przyznaje jednak, że  warto 
było wziąć udział w olimpiadzie, 

chociażby dla samego poszerze-
nia wiedzy religijnej, poznania 
tekstów papieskich przemówień 
czy biogramów świętych. 

Indeks na ekonomię
Jest zresztą o co walczyć. – Wy-

działy teologiczne przygotowały 
indeksy dla laureatów ogólnopol-
skiego etapu OTK – poinformował 
ks. Kaczmarek. – Również kilka in-
deksów innych wydziałów uczelni 
wyższych czeka na zwycięzców. 

Finał przyniósł zaskakują-
ce wyniki. Do  Krakowa poja-
dą trzy dziewczyny… z  jednej 
szkoły. Marta Mojżysz, Marta 
Kwapulińska oraz Marta Hernik 
to laureatki pierwszych trzech 
miejsc. Uczennice ZS im. 14. Puł-
ku Powstańców Śląskich w Wo-
dzisławiu Śląskim do olimpiady 
przygotowywały się pod opieką 
Elżbiety Tkocz, doktora teologii. 
W tej samej grupie była Aleksan-
dra Kuczaty, zdobywczyni piątego 
miejsca. – Pracowałyśmy inten-
sywnie – dzielą się laureatki. – 
Kilka miesięcy wytężonej nauki, 
zajmującej nawet czas świątecznej 
przerwy w szkole. 

Ciężka praca, satysfakcjonu-
jące efekty. Młodzi powtarzają 
zgodnie, że czas przygotowywania 
do  olimpiady był swego rodzaju 
rekolekcjami dla nich. – Olimpia-
dy, konkursy religijne popychają 
katechezę do  przodu – uważa 

abp Damian Zimoń. – Słyszymy 
ciągle o duchowym czy moralnym 
rozgardiaszu panującym wśród 
młodzieży. Wyobraźmy sobie, jak 
strasznie by to  wyglądało, gdy-
by katechezy nie  było w  szkole. 
 •

■ P O d Z I ę K O W A n I e ■

serdeczne podziękowania za okazane współczucie, 
modlitwy i eucharystię oraz za udział w eksportacji i pogrzebie

ś†p.

Księdza Kanonika  
Ludwika Październioka

ks. bp. Józefowi Kupnemu, ks. prob. Ludwikowi Kierasowi 
wraz z wikariuszami ks. Andrzejem i ks. Grzegorzem,

ks. dziek. Władysławowi Nieszporkowi,
ks. prał. Marianowi Wandraszowi,  

ks. prał. Janowi Morcinkowi,
ks. dyr. Zenonowi Ryznerowi, księżom – mieszkańcom 

i personelowi Domu Świętego Józefa, 
księżom rocznika święceń 1954, 

księżom z dekanatu Piekary Śląskie, 
proboszczom z parafii, gdzie Ksiądz Kanonik posługiwał,

siostrom zakonnym ze wszystkich zgromadzeń,
władzom miasta Piekary Śląskie, 

z prezydentem Stanisławem Korfantym,
lekarzom i służbie medycznej oraz krewnym, przyjaciołom, 
dobrodziejom, kolegom, sąsiadom, wszystkim uczestnikom 

pogrzebu – parafianom i delegacjom, pocztom sztandarowym 
z Tarnowskich Gór, Wesołej, Świętochłowic, 

Przyszowic, Siemianowic Śląskich, Piekar Śląskich, 
a także z Katowic, Bogucic i Gostyni Śląskiej.

Parafianom, służbie kościelnej oraz grupom modlitewnym, 
orkiestrze rodzinnej parafii śś. Apostołów Piotra i Pawła 

w Brzozowicach-Kamieniu 
i wszystkim tak licznie przybyłym

składają
bratanek ks. proboszcz Rafał Październiok oraz rodzina Zmarłego

Teolog w szkolnej ławce

Warto wziąć udział
Ks. Robert Kaczmarek, diecezjalny wizytator 
katechetyczny w Katowicach. 
– Olimpiada Teologii Katolickiej jest zatwierdzona przez 
Ministerstwo edukacji Narodowej, dlatego uczniowie 
biorący w niej udział, korzystają z takich samych praw 
jak pozostali olimpijczycy. Otrzymują punkty – dla siebie 

i swoich szkół – oraz zdobywają indeksy na wyższe uczelnie. 

Marta Mojżysz z Wodzisławia Śl., laureatka
i miejsca na etapie diecezjalnym 
– Zainteresowanie teologią przejęłam po mamie, która 
jest katechetką. być może w przyszłości jako kierunek 
studiów obiorę teologię lub filozofię. Przygotowanie 
do olimpiady dało mi nie tylko wiedzę religijną, ale też 

umocnienie duchowe.

Dr Elżbieta Tkocz, katechetka z Zespołu szkół 
w Wodzisławiu Śl.
– Teologia przewija się w każdej sferze funkcjonowania 
młodego człowieka. Pytania: „kim jestem”, „dokąd idę”, 
„jak żyć” nieustannie nurtują młodzież. Ta olimpiada 
daje możliwość zaspokojenia głodu wiedzy i odpowiedzi 

na nękające wątpliwości.

Zwyciężczynie z Zespołu Szkół w Wodzisławiu Śl. Od lewej: Marta 
Kwapulińska (II miejsce), Marta Hernik (III miejsce), 
dr Elżbieta Tkocz (katechetka), Marta Mojżysz (I miejsce), 
Aleksandra Kuczaty (V miejsce).
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Boisz się świńskiej 
grypy? Zamiast 
panikować, postaw 
na profilaktykę.

P arę tygodni temu media 
na  Śląsku informowały 
o  kolejnych przypadkach 

zachorowań na grypę typu AH1N1 
variant. Czy mamy zatem powody 
do niepokoju?

– Ten wirus zyskał sławę 
medialną dzięki ogłoszeniu dwa 
lata temu przez Światową Orga-
nizację Zdrowia pandemii, czyli 
stanu ogólnoświatowej infekcji 
tej odmiany grypy – mówi Grze-
gorz Hudzik, Śląski Państwowy 

Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
w Katowicach. – Dzisiaj już wie-
my, że  nie  stanowi ona dla nas 
istotnego zagrożenia.

W pierwszym tygodniu stycz-
nia na Śląsku odnotowano prawie 
2,5 tys. przypadków objawowych 
schorzeń grypowych lub podob-
nych do  grypy: przeziębienia, 
kaszlu itp. Pośród nich do  14 
stycznia zdiagnozowano 17 przy-
padków wirusa z  grupy AH1N1 
variant. Niestety, jeden zakoń-
czył się śmiercią 39-letniego pa-
cjenta. Tymczasem w światowych 

statystykach na tysiąc zarażonych 
grypą różnego typu umiera aż pię-
ciu chorych.

Jak zatem odczarować wirus 
AH1N1 variant? – Jest  wiele wi-
rusów grypy, dających podobne 
objawy kliniczne – wyjaśnia 
Grzegorz Hudzik. – Wprawdzie 
AH1N1 variant dominuje w Polsce, 
ale oprócz niego rozwijają się wi-
rusy grypy typu B czy AH3N2. 

Przypomnijmy, że  przebieg 
kliniczny nowej odmiany wiru-
sa grypy niczym  się nie  różni 
od  pozostałych odmian. Raczej 
łagodnie atakuje człowieka, zaś 
w ostrych przypadkach pojawia-
ją  się gorączka (powyżej 38 st. 
Celsjusza), bóle mięśni i stawów, 
poczucie osłabienia oraz objawy 
ze strony układu pokarmowego, 
np. wymioty. Śląski Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny 
zaznacza jednak, że widząc objawy 
grypowe u siebie, u najbliższych, 
a szczególnie u dzieci, nie powin-
niśmy przechodzić nad tym do po-
rządku dziennego. – Dość często 
w  przypadku grypy, chociażby 
„przechodzonej” lub nieleczonej, 
dochodzi do powikłań (zapalenie 
ucha czy płuc) – ostrzega Grzegorz 
Hudzik. – Wtedy wizyta u lekarza 
staje się koniecznością, a pacjent 
może być hospitalizowany.

Ks. Roman Chromy

REKLAMA 0893951/00REKLAMA 0893951/00

TYLKO JEDNA TABLETKA DZIENNIE!
FEMIFLAVON to suplement diety zawierający kombinację naturalnych substancji i witamin zalecanych dla 
kobiet w średnim wieku w celu ogólnej poprawy stanu ich zdrowia. Preparat zawiera wyciąg z czerwonej 
koniczyny, który łagodzi nieprzyjemne objawy związane ze zmianami hormonalnymi, tj. uderzenia gorąca, 
pocenie nocne, zaburzenia snu oraz zmiany nastroju. Preparat Femiflavon nie zawiera soi, w związku 
z czym jest to doskonała alternatywa dla preparatów sojowych oraz hormonalnej terapii zastępczej.
Suplement diety dostępny w aptekach i sklepach zielarsko-medycznych.
 www.salusnatura.pl

■ R e K l A m A ■

Filary profilaktyki grypy:
•  Zaszczep się przeciwko grypie. Już po siedmiu dniach 

od zaszczepienia rozwija się odporność przeciwko wirusom grypy.
•   Myj ręce! Częste mycie rąk pozwala uniknąć zakażenia 

i przekazania go dalej.
•  Zawsze używaj chusteczek higienicznych, po użyciu wyrzucaj 

je do kosza na śmieci.
•  Unikaj dużych skupisk ludzi, to właśnie w tych miejscach 

jest najwięcej drobnoustrojów; unikaj bezpośredniego 
kontaktu z osobami chorymi.

• Nie dotykaj śluzówek oczu, nosa i ust.
• ubieraj się stosownie do temperatury.
•  Jedz warzywa i owoce, odżywiaj się prawidłowo i prowadź 

aktywny tryb życia.
• Wietrz pomieszczenia, w których przebywasz.
• Zostań w domu, kiedy jesteś chory.
•  W przypadku nasilenia się objawów chorobowych, zgłoś się 

do lekarza.

Akcja „Powiedz grypie STOP”

Wirus osławiony

Szczepionka sezonowa jest skutecznym sposobem na uniknięcie 
zarażenia grypą
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■ R e K l A m A ■

P o raz pierwszy pokazano ją w grudniu 1983 r. 
z okazji wręczenia Pokojowej Nagrody No-

bla Lechowi Wałęsie w Oslo. Kilkadziesiąt prac 
Andrzeja Piwarskiego zawitało na Śląsk dzięki 
staraniom ks. Henryka Pyki, dyrektora Muzeum 
Archidiecezjalnego w Katowicach, i wsparciu 
Centralnego Ośrodka „Solidarności” w Gdańsku. 
W zeszłym roku były tam wystawiane w trakcie 
obchodów trzydziestolecia powstania tego związ-
ku zawodowego. – Prezentuję obrazy nawiązujące 
do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce 

w Gdańsku w 1970 r. – mówi artysta, obecnie 
przebywający na stałe w Berlinie. – Ponieważ 
przed laty mieszkaliśmy z żoną w tym mieście, 
widzieliśmy nienawiść ówczesnej władzy do czło-
wieka. Zastanawialiśmy się, co zrobić? Ponieważ 
jesteśmy oboje malarzami, odpowiedzieliśmy 
sztuką. Rysunkiem i kolorem przekazałem naszą 
bezradność, emocje, realizm i prawdę o tamtych 
czasach. Nazwałem ten cykl obrazów „Ślady”.

Artysta nie ukrywa, że w swojej twórczości in-
teresuje się przede wszystkim historią człowieka, 
niejednokrotnie wypisaną na murach czy w in-
nych miejskich zaułkach. – Kiedy przyszły lata 80. 
minionego stulecia, wiedziałem, że muszę pokazać 
ten radosny zryw Polaków do wolności, w którym 
skrywał się potencjał nadziei – mówi Andrzej 
Piwarski. – Tym sposobem dwie drogi mojej 
twórczości artystycznej tamtej epoki połączyły się 
w autostradę. Nazwałem ją „Ślady – Nadzieje”.

Do rybnickiego muzeum trafią także ob-
razy z cyklu pt. „Ślady czasu”. Nawiązują one 
do pobytu malarza w Hiszpanii. Ks. Henryk 
Pyka, który od grudnia 2010 prezentował pra-
ce Piwarskiego w  Muzeum Archidiecezjal-
nym, podkreśla, że malarz zaistniał w życiu  
ks. F. Blachnickiego. Obaj spotkali się w Niem-
czech. Andrzej Piwarski opracowywał stronę 
graficzną, wydawanego przez ks. Blachnickie-
go w Karlsbergu, dwumiesięcznika „Prawda 
i Wyzwolenie”. – Uświadomiłem sobie wtedy, 
że przesłanie założyciela Krucjaty Wyzwole-
nia Człowieka wpisuje się w moją twórczość 
– podkreśla artysta. – Lata sprzeciwu wobec 
minionego systemu musiały połączyć w sobie 
prawdę, krzyż i wolność. 

W połowie marca ekspozycja z Rybnika trafi 
do muzeum w Tarnowskich Górach, miasta, w któ-
rym dorastał ks. Blachnicki. rch

Już pod koniec stycznia 
ekspozycję obrazów Andrzeja 
Jana Piwarskiego można będzie 
obejrzeć w rybnickim Muzeum 
Miejskim. 

Wystawa „Ślady – Nadzieje”, 
Polska 1970–1983

Przez krzyż 
do wolności RO
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– Moje obrazy 
powstają 
dość długo, 
bo na płótno 
nakładam nawet 
kilkanaście warstw 
farby i mączki 
marmurowej 
– mówi Andrzej 
Piwarski
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• niedziela 23.01
07.45 Muzyczne maksymy Maksymiuka 
8.20 Narciarski weekend 08.45 Ferdy-
nand Wspaniały – serial dla najmłod-
szych 17.00 Londyńczycy – serial fabular-
ny 17.55 Pogoda 18.00 Laury Umiejętności 
i Kompetencji (2) 18.30 Aktualności 19.00 
Sport 19.15 Magazyn Meteo 19.20 Koncert 
życzeń 21.45 Aktualności 21.55 Pogoda 
22.00 Sport

• poniedziałek 24.01
17.00 Schlesian Journal – magazyn 
mniejszości niemieckiej 17.25 TV Kato-
wice zaprasza 17.30 Pogoda, Aktualności 
Flesz 17.35 Kroniki miejskie 17.45 Forum 
Regionu – magazyn polityczny 18.30 Ak-
tualności 18.50 Gość Aktualności 19.00 
Sport 19.10 Magazyn Meteo 19.15 Po ban-
dzie 19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• wtorek 25.01 
17.00 Schlesien Journal – magazyn 
mniejszości niemieckiej 17.25 TV Kato-
wice zaprasza 17.30 Pogoda, Aktualności 
Flesz 17.35 Kroniki miejskie 17.45 Forum 
Regionu – magazyn polityczny „na żywo” 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktual-
ności 19.00 Sport 19.10 Magazyn Meteo 
19.15 Po bandzie 19.40 Telezakupy 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• środa 26.01
17.00 Po sąsiedzku – Kraków zaprasza – 
Moja Mongolia 17.25 TV Katowice zapra-
sza 17.30 Pogoda, Aktualności Flesz 17.35 
Kroniki miejskie 17.45 Magazyn reporte-
rów TV Katowice 18.15 Co, gdzie, kiedy? 
18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktual-
ności 19.00 Sport 19.15 Magazyn Meteo 
19.20 Zgłębić tajemnice raka – Cyber-
knife 19.40 Telezakupy 21.45 Aktualności 
22.00 Sport 22.10 Pogoda

• czwartek 27.01
17.00 Po sąsiedzku – Szczecin zaprasza 
– Misja Gryf 17.25 TV Katowice zaprasza 
17.30 Pogoda, Aktualności Flesz 17.35 Te-
lezakupy 17.50 Narciarski weekend 18.00 
To brzmi 18.15 Telezakupy 18.30 Aktual-
ności 18.50 Gość Aktualności 19.00 Sport 
19.15 Magazyn Meteo 19.25 Poszukiwania – 
publicystyka kulturalna 19.40 Telezakupy 
21.45 Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• piątek 28.01
17.00 Trzeba dalej żyć – O katastrofie 
MTK 17.25 TV Katowice zaprasza 17.30 
Pogoda, Aktualności Flesz 17.35 Kroniki 
Miejskie 17.40 Narciarski weekend 17.50 
Trudny rynek – magazyn gospodarczo- 
-społeczny 18.30 Aktualności 18.50 Gość 
Aktualności 19.00 Sport 19.15 Magazyn 
Meteo 19.25 Polonijny maraton muzycz-
ny – reportaż 19.40 Telezakupy 21.45 
Aktualności 22.00 Sport 22.10 Pogoda

• sobota 29.01
07.45 Paziowie – serial fabularny dla 
młodych widzów 8.20 Narciarski week-
end 8.45 Ferdynand Wspaniały – serial 
animowany dla dzieci 17.00 Popołudnie 
z Szołtyskiem 17.30 Fascynujące Śląskie 
– prof. A. Bochenek 17.55 Pogoda 18.00 
Criminal Tango – program dokumental-
ny 18.30 Aktualności 18.50 Gość Aktual-
ności – Pora na kulturę 19.00 Sport 19.15 
Magazyn Meteo 19.25 Warmia i Mazury 
na zimę 19.50 Narciarski weekend 21.45 
Aktualności 21.55 Pogoda 22.00 Sport 

I nspiracją do  zorganizowania 
wystawy był jubileuszowy rok 

(2010) w sanktuarium św. Jakuba 
w Santiago de Compostela. Jedno 
z najstarszych miejsc pielgrzym-
kowych na świecie, już od wieków 
średnich było chętnie uczęszczane 

również przez 
Ślązaków. – Chcie-
liśmy ukazać dzie-
dzictwo ludzi tego 
regionu związane 
z pielgrzymowaniem – 
mówi Małgorzata Paul, ku-

rator wystawy. Realizacja projektu, 
zbieranie materiałów wymagało 
wiele pracy i  czasu. Przeprowa-
dzono wiele kwerend w muzeach. 
Pozostałe eksponaty wypożyczono 
ze zbiorów prywatnych kolekcjone-
rów oraz archiwów rodzinnych. 
Do kolekcjonerskich perełek, któ-
rymi może poszczycić się wystawa, 
należy kapelusz z XVI w. którego 
używał pielgrzym wędrując Szla-
kiem św. Jakuba. – Jest  to  jeden 
z dwóch zachowanych w Europie 
takich kapeluszy. Okaz został wy-
pożyczony z muzeum w Poznaniu. 
Zobaczyć można także liczne pa-
miątki po Ślązakach pielgrzymują-
cych do bazyliki w Piekarach Śl. lub 
na Górę św. Anny. Obrazy święte, 

dokumenty, modlitewniki, 
śpiewniki, „kalwaryj-

ki”, różańce i  wiele 
innych przedmio-

tów, świadczących 
o obecności miesz-
kańców Śląska 
w miejscach kultu 
i  na  pielgrzymko-

wych szlakach.
Aleksandra Pietryga

Festiwal Białoruski w Rialcie

Łukaszenko i Kalinka
Białorusini zasługują na to, by żyć 
w wolnym, demokratycznym kra-
ju; by kultura, tradycja i historia 
była rozpoznawalna w Europie 
– uważa Marek Migalski.

B iuro Posła do  Parlamentu 
Europejskiego dr. Marka Mi-

galskiego oraz Stowarzyszenie 
Projekt Śląsk to główni organiza-
torzy Festiwalu Białoruskiego, któ-
ry odbył się w sobotę 15 stycznia 
w katowickim kinie Rialto.  – Takie 
inicjatywy mają za zadanie umoż-
liwić ludziom w Polsce poznanie 
kultury oraz uwarunkowań poli-
tycznych, gospodarczych tych kra-
jów, o których najczęściej niewiele 
wiedzą – mówi Migalski. – Tu spo-
tykają się też środowiska, które 
– nie wiedząc o sobie – działają 
na rzecz tych krajów. Jest to więc 
okazja do ich zintegrowania.

Zebrana publiczność miała 
możliwość uc zes t n ic zen ia 
w dwóch panelach dyskusyjnych 
z zaproszonymi gośćmi – „Rozwój 
demokracji na  Białorusi” oraz 
„Kultura i tożsamość Białorusi”. 
W części rozrywkowej wieczoru 

nie zabrakło muzyki i kawałka do-
brego kina. Na estradzie wystąpił 
zespół białoruskiej pieśni ludowej 
„Kalinka”, a  całość imprezy 
zwieńczyła projekcja filmu „Lo-
botomia”, w reż. Jurija Chaszcze-
wackiego. ap

„Kalinka” – folklor w nowoczesnej konwencji
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Ekspozycja Muzeum Śląskiego w Katowicach

Ślązak na pielgrzymim szlaku
Pamiątkowy 
„paszport”, 
wzorowany 
na podróżnym 
dokumencie 
pielgrzymów 
udających się 
do Santiago 
de Compostela

Rzym, Jerozolima, Santiago de Compostela, 
Częstochowa, Piekary Śl. Miejsca kultu, 
gdzie człowiek od wieków uprasza 
łaski, dziękuje, oddaje Bogu cześć.
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